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7. அரசியல்சீர்் வோயந்தார்் ( 2 )...................................................................................................................13
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1. வநெஞ்சு் படதக்கும் நிடல

கருமபுதந்த் தஞ்சாவற, கனிதந்த் நெறஞ்சுடுவய, கவின்வசய் முல்டல
அருமபுதந்த் வவேெணணடகவய் அணிதந்த் வசந்தமிவழ் அன்வப, கட்ட
இருமபுதந்த் வநெஞ்சுடடையார்் துடறவதாறம் நின்வனழிடல் ஈடை் ழித்து

வேருமபுதுடமை் நிடனக்டகயிவல் வநெஞ்சுபடதக்் குமவசால்ல் வோயப் டதக்கும. 1

எடுத்துமைகழ்் இுங்குழந்தாய, இடசத்துமைகழ்் நெல்யாவழ, இங்குள்் வுார்வோய
மைடுத்துமைகழ்் நெறந்வதவன, வேடரந்துமைகழ்் ஓவியவமை, அன்வப, வேன்பு
வதாடுத்துமைகழ்் வநெஞ்சுடடையார்் துடறவதாறம் நின்வனழிடலத்் வதான்றா் வேெணணம

தடுத்துவேரல்் நிடனக்டகயிவல் வநெஞ்சுபடதக்் குமசாற்ற் வோயப் டதக்கும. 2

பெணடுவேந்த் வசழமவபாருவு, பார்அடைர்ந்த் இருட்கடைலில்் படந்த் மைக்கள்
கெணடுவேந்த் திருவிுக்வக, களிப்பருுளம் வசந்தமிவழ, அன்வப, வோழ்வில்
வதாெணடுவேந்த் வநெஞ்சுடடையார்் துடறவதாறம் நின்வனழிடலத்் துளிர்க்கா் வேெணணம

உெணடுவேரல்் நிடனக்டகயிவல் உுமபடதக்கும் வசால்வேவதனில்் வோயப் டதக்கும. 3 

உடைலியக்கும் நெல்்யிவர, உயிரியக்கும் நுெணகடலவய, மைக்கள்் வோழ்வோம
கடைலியக்கும் சுடவேப்பாட்வடை, கெணணான் வசந்தமிவழ, அன்வப, நொட்டல்
வகடைலியக்கும் வநெஞ்சுடடையார்் துடறவதாறம் நின்வனழிடலக்் வகடுக்கப்் பாடு

படைல்தன்டன் நிடனக்டகயிவல் வநெஞ்சுபடதக்் குமபகர் வோயப் டதக்கும. 4

டவேயத்தின்் பழநிலவவே, வோழ்வுக்வகார்் புத்துணர்வவே, மையிவல, வமைவலார்
ஐயத்திற்் கறிவவோளிவய, ஆடைல்தரும் வசந்தமிவழ, அன்வப, தடமை
வசயயத்தான்் வநெஞ்சுடடையார்் துடறவதாறம் நின்வனழிடலத்் தர்க்க் எெண்ணம் 

வமையடயத்தான்் நிடனக்டகயிவல் வநெஞ்சுபடதக்் குமவிுக்க் வோயப் டதக்கும. 5
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2. இருப்படதவிடை் இறப்பது் நென்ற் 

வோணிகர்க்கும் தமிவழன்றால்் வவேறப்புெணவடைா? அரசியல்சீர்் வோயக்கப்் வபற்வறார்
ஆணிகர்த்த் வபடகவுா? அருமபுலவேர்் ஊமடமைகவுா? இல்ல் றத்டதப்
வப்ணமைற்ற் யாவேருவமை் உணர்வேற்றப்் வபானாவரா? வபருவோழ்் வுக்வகார்
ஏணிவபற்றம் ஏறாத் தமிழர்உயிர்் வோழ்வேதி்ம் இறத்தல்் நென்வற. 6

மிகுவகாவில்் அறத்தடலவேர், அறநிடலயக்் காப்பாுர், விழாவவே் டுப்வபார்,
தகுமைாற் மைணமபுரிவவோர், கல்விதரும் கணக்காயர், தமமைா் ணாக்கர்,
நெகுமைாற் நெந்தமிடழ் நெலிவுவசய்யம் தயர்கவுா? நெல்வோழ்் வுக்வகார்
புகுமஆற் புறக்கணித்தும் தமிழர்உயிர்் வோழ்வேதிமம் இறத்தல்் நென்வற. 7

மைகழ்ச்சிவசய் வேருங்கூத்தர், மைாத்தமிடழ் மைாயப்பதுெணவடைா? வோயப்பாட்் டைாுர்,
இகழ்ச்சி்யற் நெடைப்பதுெணவடைா? இடசப்பாடைல்் ஆக்குபவேர்் இழிவவேன்் ஏற்றார்?
நெகச்சிலவசாற்் வபாழிவோுர்் நொணற்றப்் வபாயினவரா? வோழ்வுக்் கான
புகழ்ச்சியிடனப்் வபாக்கடத்தும் தமிழருயிர்் வோழ்வேதிமம் இறத்தல்் நென்வற. 8

கூற்றவமைன் வோழ்வேதுவவோ் தமிழக்வக் ஏவடைழதும் கூட்டைம? தடமை
மைாற்றவேரும் அச்சகத்தார்் வேடகமைறந்து் வபானாவரா? வசால்லாக்் கத்தார்
தூற்றவமைாழி் ஏன்சுமைந்தார்? துெணடைறிக்டக் யாுருவமைா் தயர்? வோழ்வில்் 
ஏற்றமுற் எெணணாத் தமிழருயிர்் வோழ்வேதிமம் இறத்தல்் நென்வற. 9

நெல்லஅரும் வபாருுளடடையார்் நெந்தமிழ்க்வகா் படகயாவோர்? நொட்டல்் ஆடண
வசால்லவேரும் அரசியலார்் வசந்தமிழ்நொ் டதுவவேன்றம் வதரியார்் வபா்ம!
வேல்லவேரும் வபரியநிடல் வோயத்தவேரும் என்வசயதார்? இன்ப் வோழ்வின்
எல்டலயறிந்் துமதிருந்தாத்் தமிழருயிர்் வோழ்வேதிமம் இறத்தல்் நென்வற. 10
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3. வேரிப்புலிவய, தமிழ்காக்க் எழந்திரு!

ஒெணடைமிழ்த்தாய் சிலமபடயின்் முன்வனற்றம் ஒ்வவோன்றம் உன்முன்் வனற்றம!
கெணடைறிவோய! எழந்திரு் ந! இுந்தமிழா, கெணவிழிப்பாய! இறந்வதா் ழிந்த
பெணடடைநெலம் புதுப்புலடமை் பழமவபருடமை் அடனத்டத்யமந் படடைப்பாய! இந்நொள்
வதாெணடுவசயவோய! தமிழக்குத்் துடறவதாறம் துடறவதாறம் துடத்வத் ழந்வத! 11

உயர்தமிழ்த்தாய் இந்நிலத்தில்் அடடைகன்ற் வவேற்றிவயலாம் உன்றன்் வவேற்றி!
அயராவத! எழந்திரு் ந! இுந்தமிழா, அறஞ்வசயவோய! நொமை் டடைந்த
துயரத்டதப்் பழிதன்டன் வோழ்வினிவலார்் தாழ்டமையிடனத்் துடடைப்பாய. இந்நொள்
வசயல்வசயவோய் தமிழக்குத்் துடறவதாறம் துடறவதாறம் சீறி் வேந்வத. 12

வோழியந! தமிழ்த்தாயக்கு் வேருமவபருடமை் உன்வபருடமை! வேயிற்றக்் கூற்றக்
கூழின்றி் வோடுகன்றார்; எழந்திருந் இுந்தமிழா! குடறத் விர்க்க
ஆழிநிகர்் படடைவசர்ப்பாய! வபாருள்வசர்ப்பாய! இன்பத்டத் ஆக்கு் விப்பாய!
ஊமழியமவசய் தமிழக்குத்் துடறவதாறம் துடறவதாறம் உணர்ச்சி் வகாெணவடை. 13

உணர்ந்திடுக் தமிழ்த்தாயக்கு் வேருமதடமை் உனக்குவேரும் தடமை் அன்வறா!
பிணிநக்க் எழந்திரு் ந் இுந்தமிழா, வேரிப்புலிவய, பிற்டற் நொுளக்
கணிவசய்யம் இலக்கயமவசய! அறத்டதச்வசய! விடுதடலவகாள்் அழகு் நொட்டல்!
பணிவசயவோய் தமிழக்குத்் துடறவதாறம் துடறவதாறம் பழநொட்் டைாவன. 14

எதுவசயய் நொட்டுக்வக் எனத்துடத்த் சிங்கவமை! இன்வற, இன்வன,
புதுநொடு் உெணடைாக்கத்் தமிழ்காப்பாய் புத்துணர்டவேக்் வகாணர்வோய் இங்வக

அதிர்ந்வதழக! தமிழக்குத்் துடறவதாறம் துடறவதாறம் அழகு் காப்பாய!
இதுதான்ந் வசயத்தக்க் எப்பணிக்கும் முதற்பணியாம் எழக் நென்வற. 15
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4.மைங்டகயர்் முதிவயார்் எழக!

ஒருவோனில்் பன்னிலவோய் உயர்தமிழப்வபெணகவுலாம் எழக! உங்கள்
திருவோன் வசந்தமிழின்் சிறடமையிடனத்் தர்ப்பவதன் எழக! நவிர்,
வபருமைானம் காப்பதற்கு் வோரீவரல்் உங்கள்நுதற்் பிடறவய் நொ்ணம!
மைறமைலர்வோயத்் தாமைடர்யம் கனி்யதடும, நென்வனஞ்சும் வோட்டைம் எயதும! 16 

நெகர்வநொக்கப்் பசுந்வதாடக் நொடைகத்து் மைாமையில்கள்் நெெணணி் யாங்குப்

பகர்கன்ற் வசந்தமிழின்் பழிநக்கப்் வபெணகவுலாம் பறந்து் வோரீர்!
மிகுமைானம் காப்பதற்கு் வோரீவரல்் வவேெணணிலவு் முகஞ்் சுருங்கும

மைகழ்வோன் மைலர்க்கெணணம் வோயடமை்யும் வோட்டைமுறம் மைலர்க்கெண் நொ்ணம. 17

தெணடூன்றம் முதிவயாவர! தமிழ்த்வதாெணவடைன்் றால்இுடமை் தடன் எய் தவரா?
வேெணடூன்றம் சிற்றடயால்் மைெணடுநெறம் வபாடசிதறம் வபாதிடக் தன்னில்
பெணடூன்றம் திருவேடயால்் பச்டசமையில்் வபால்வேந்து் தமிழர்க்் காவி

வகாெணடூன்றி் வேருந்தமிழ்த்தாய் வகாெணடைகுடற் தவிர்ப்பதற்குக்் குதித்து் வோரீர்! 18 

பிரமபுவேடு் வமைய்யடடையீர்் ஆருயிரில்் வோரியிட்டுப்் பிடசந்த் தான
உரமவபயத் வசந்தமிழக்் வகான்றிங்கு் வநெர்ந்தவதன் உடரக்கக்் வகட்டைால்

நெரமவபல்லாம் இருமபாக் நெனவவேல்லாம் உணர்வோக் நெெணணி் டவரா!
இரங்குநிடல் வகாெணடைதமிழ்் ஏற்றகுடற் தவிர்த்திடைநர்் எழச்சி் வகாள்வீர். 19 

அன்டனயிடன் எதிர்த்தார்க்கும் அவேள்வமைன்டமை் மைறந்தார்க்கும் அயர்ந்த் வேர்க்கும
மின்டனவிழி் உயர்ந்ததுவபால்் வமைய்யயிடரப்் வபற்றதுவபால்் தமிழ்ச்சாப்் பாடு

தன்டன்யணர்் விப்பதற்குச்் சாடரச்சிற்் வறறமவபன்னத்் தமிழ்் நொட்டவர,
முன்டனடவேத்த் காடலப்பின்் டவேயாவமை் வேரிடச்யற் முடுகு் வீவர! 20 
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5. வோணிகர்

வோணிகர்,தம் முகவேரிடய் வேடரகன்ற் பலடகயில்,ஆங்் கலமைா் வவேெணடும?
'மைா்ணயர்ந்த் வசந்தமிழால்் வேடரக' என் அன்னவேர்க்குச்் வசால்ல் வவேெணடும! 
ஆணிவிற்வபான்் முதலாக் அணிவிற்வபான்் ஈராக் அடனவேர்் வபாக்கும

நொணமைற்ற் தல்லாமைல்் நெந்தமிழின்் நெலமகாக்கும் வசயடகயாவமைா? 21

உணவுதரு் விடுதிதடனக்் 'குப்'வபனவவேெண் டுமவபா்ம! உயர்ந்த் பட்டுத்
துணிக்கடடைக்கு் 'சில்குஷாப்' எமமபலடக் வதாங்குவேதால்் சிறப்புப்் வபா்ம!
மைணக்கவே் ரும் வதன்றலிவல் குளிராஇல்டல? வதாப்பில்் நிழலா் இல்டல?
தணிப்பரிதாம் துன்பமிது! தமிழகத்தின்் தமிழ்த்வதருவில்் தமிழ்தா் னில்டல! 22

'பவேன்' 'மைெணடைல்' முதலியன் இனிவயமம் தமிழகத்தில்் பயிலா் வேெணணம
அவேெணவசன்ற் முழங்கடுவீர்! ஆங்கலச்வசால்் இந்திவமைாழி் வேடைவசால்் யாவும
இவேெணதமிழிற்் கலப்பதுெணவடைா் 'பிராமமைணர்் கள்உெண்ணம் இடைம' இப்் வபச்சில்
உவேப்புெணவடைா் தமிழ்மைானம் ஒழிந்திடுவத் ஐயவகா் உணர்வீர்் நென்வற் . 23

அறிவிப்புப்் பலடகவயல்லாம் அருந்தமிழ்ச்வசால்் ஆக்குவேவத் அன்றி, அச்வசால்
குடறவேற்ற் வதாடைராகக்் குற்றமைற்ற் வசால்லாக் அடமை்ய் மைாயின்

மைறவேற்றத்் திகழாவுா் வசந்தமிழ்த்தாய? தமிழ்மைக்கள்் மைகழ்ந்தி் டைாவரா? 
குறி்யற்ற் மைறவேர்கவு! இப்பணிடய் முடப்பதற்வகார்் கூட்டைம் வவேெணடும. 24 

வபச்சா்ம் எழத்தா்ம் பாட்டைா்ம் கூத்தா்ம் பிறர்் உவேக்க

ஓச்சுகவவே் மைணிமுரசு! வீதிவயல்லாம் வேரிடச்யற் உலவோ் நிற்பீர்!
ஏச்சா்ம் எதிர்ப்பா்ம் வேருகன்ற் இன்ன்க்குள்் இன்ப் வவேள்ும

பாயச்சாவதா் வபாதுத்வதாெணடு? டபந்தமிழ்க்குச்் வச்யமவதாெணடு் பருக் வோரீர். 25
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6. அரசியல்சீர்் வோயந்தார்் ( 1 )

கல்லூரித்தடலவேடர் நொன்் வகட்கன்வறன்் கனிதமிழின்் வபடரச்் வசான்னால்

வசால்லூறிப்் வபாகாவதா! வோயூறிப்் வபாகாவதா! தூய் தமிழ்க்கு
வேல்லூறாய் வோயத்தவரா? வேுமவசய்யம் எெணணவமைனில், நர்் பிறந்த
நெல்லூரின்் நென்வமைாழியால்் அல்லாது் நெடைந்திடுவமைா் நெவில்வீர்் இன்வற. 26

வேரிப்பணத்டத் வேழங்கடுவவோர்் வோயப்பளிக்க் முந்திடுவவோர்் தமிழர்் அன்வறா?
இருப்புறநும் அ்வே்க்கும் யாடரயா் வவேர்? தமிடழ் மைறப்ப் துெணவடைா?
நெரிப்பிணத்டத் நெரி்யந்தின்் னாவதன்ப் தறியீவரா? நெமமைா் னத்டத
எரிப்பதற்குத்் திருவுுவமைா? எழிற்பள்ளிக்் கணக்காயர்் தடலடமைவயாவர. 27

தமிழ்நொட்டன்் உப்டபத்தின்்  றரன்வறா் கணக்காயர்் தந்டத் மைாவர!
தமிழ்நொட்டல்் தமிழர்களின்் தன்மணர்வு் நொட்டுவேடதத்் தவிர்ப்பீ் ராயின்

உமிழாவதா, வேருத்தாவதா் உமடமைவய் உமமைருடமை் உள்ுச்் சான்வற?
அமுதூட்டை் நெஞ்சூட்ட் அகமைகழம் தா்யெணவடைா் அருடமைச்் வசயக்வக? 28

படப்பாரின்் தமிழ்ச்சுவேட் பரிந்தா்யம் அரசியலார்் குழவி் வனாவர,
தடப்பாகப்் வபாவேதுெணவடைா் உமமுள்ும? தமிவழன்றம் வேடைவசால்் என்றம
வேடப்பாக்க் வநொக்கடைவும் மைாட்டவரா? வசந்தமிழின்் படகவேரின்் வோல்
பிடப்பாரின்் துடணயில்இமம் பிடழப்பீவரா, மைறவேர்தமிழ்ப்் வபரிய் நொட்டல்? 29

தமிழ்நெடடையில்் நெயமவவேெணடன்் தமிழ்நொட்டன்் நெடடைமுடறடயத்் தமிழ்நொட்் டைாடர

அடமையவேடர் தல்வவேெணடும! அ்வோற்றால்் அடமைவுற்ற் சுவேட் தன்டன
உடமைமைறந்து் மைறக்காதர்் உமிடயப்வபாய் ஒப்பாதர்் இன்மம் வகளர்

தமிழ்தழவோச்் சுவேடதடன் தணல்தழவோ் திராதினிவமைல்் தமிழ்நொ் வடைங்கும. 30
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7. அரசியல்சீர்் வோயந்தார்் ( 2 )

வத்ங்குதமிழ்் நொட்டனிவலன்? வசத்தவேடை் வமைாழிக்கங்வக் என்ன் ஆக்கம?
இலங்கும் இடசப்் பாட்டுக்கள்் பிறவமைாழியில்் ஏற்படுத்த் இடசய் லாவமைா?
நெலங்கெணடர்் தமிழ்வமைாழியால்் நெற்றமிடழ் ஈடைழித்தல்் நென்வறா? சின்ன
விலங்கதுதான்் வசாறிட்டைான்் வமைற்காட்டும் நென்றிடயநர்் வமைற்வகாள்் ளவரா? 31

வபாதுடமையிவல் கடடைத்திட்டை் வசல்வோக்டக் இனநெலத்துக்் காக்கு் வவோடர் 

இதுவேடரக்கும் மைன்னித்த் எழில்தமிழர்் இனிப்வபாறப்பார்் என்ப் தில்டல!
குதிகா்ம் வமைற்வசல்்ம் அடுத்தபட் கீவழதான்் வேந்து் வசரும.
அதுவியற்டக! மைடலக்காதர்! அறிவுநொள்் இது! வகாடுடமை் அழிந்வத் தரும் 32

அரசியலார்் அறிக்டகயி்ம் சுவேடயி்ம் தமிழ்ப்வபருடமை் அழித்தி் டைக்டக

வேரிடசவயல்லாம் காட்டுவேவதா? வேடைவமைாழி்யம் பிடழத்தமிழம் வபருக் விட்டைால்
வேருநொளில்் தமிழழி்யம் வேடைவமைாழிவமை் வலாங்குவமைமம் கருத்வதா? நொட்டல்
திருடைர்கடு் வேுரவிடும் ஏற்பாவடைா?வசல்்பட் ஆகா் திங்வக. 33

திருடைர்கள்் ஜாக்கரடதஇடதத்் திருடைருெணடு் விழிப்வபாட் ருங்கள்் என்றால்

வேருந்தடமை் என்ன?நியா் ய்ஸதலத்டத் அறமைன்றம் எனில்வோயக்் காவதா?
அருவேருக்கும் வநெஞ்சுடடையார்் அருவேருக்கும் வசய்டடையார்் அன்வறா் இந்தக்

கருவேறக்கும் விடனவசயவோர். கலப்பாலில்் துளிநெஞ்சும் கலத்தல்் வவேெணடைாம. 34

அரசியலார்் அ்வேலகம் அறமைன்றம் இங்வகல்லாம் அ்வேல்் வபற் றர்

உடரயடனத்தும் ஆங்கலவமைா? உணர்விடலவயா? ஒழக்கந்தான்் இதுவவேன்் பீவரா?
வேருமநொட்டுப்் புறத்தவேரின்் தமிழ்ப்வபச்சும் பிடப்பதில்டல் வேெணடை் மிழ்வசர்் 

திருநொட்டற்் பிறந்வதாவமைன்் வறெண்ணவேதும் இல்டலஇனித்் திருந்து் வீவர. 35
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8. அரசியல்சீர்் வோயந்தார்் ( 3 )

தமிழாயந்த் தமிழன்தான்் தமிழ்நொட்டன்் முதலடமைச்சாய் வேருதல்் வவேெணடும.
தமிழ்ப்படகவேன்் முதலடமைச்சாயத்் தமிழ்நொட்டல்் வோராது் தடுத்தல்் வவேெணடும.
நெடமைவேுர்ப்பான்் நெந்தமிடழ் வேுர்ப்பவேனாம! தமிழ்அல்லால்் நெமமுன்் வனற்றம
அடமையாது. சிறிதுமஇதில்் ஐயமில்டல, ஐயமில்டல் அறிந்து் வகாெணவடைாம. 36

தமிவழங்வக! தமிழன்நிடல் என்னஎனத்் தாமைறியாத்் தமிழர்் என்பார்
தமிழர்நெலம் காப்பவேராய் அரசியலின்் சார்பாக் வேரமு் யன்றால்் 

இடமைப்வபாதும் தாழ்க்காமைல்் எ்வேடக்யம் குர்ந்வதழதல்் வவேெணடும! நெமமில்
அடமைவோக் ஆயிரமவபர்் அறிறர்உள்ுார்் எனமுரசம் ஆர்த்துச்் வசால்வவோம. 37

நெகராட்சி் சிற்்ரின்் நெல்லாட்சி் மைாவேட்டை் ஆட்சி் என்ற
புகல்கன்ற் பலஆட்சிக்் கழகங்கள்் எவேற்றிமவமை் புகநி் டனப்பார்
தகுபுலடமை் குறிக்கன்ற் சான்றதர் வவேெணடுவமைனச்் சட்டைம் வசயதால்

அக்மைன்வறா் தமிழ்நொட்டன்் அல்லவலலாம? அல்லாக்கால்் அடமைதி் ்யெணவடைா? 38

தமிழறியான்் தமிழர்நிடல் தமிழர்வநெறி் தமிழர்களின்் வதடவே, வோழ்வு
தடமையறிதல்் உெணவடைா?எந்் நொுளமில்டல! தமிழறியான்் சுடவேவய் காணான்!
சுடமைசுடமையாய் அரசியல்சீர்் சுமைந்தவேர்கள்் இதுவேடரக்கும் வசான்ன் துெணவடைா் 

தமிழ்க்கல்வி் தமிழ்நொட்டல்் கட்டைாயம் என்பவதாரு் சட்டைம் வசயய? 39

ஆங்கலநூல்் அறிவுக்குச்் சான்றிருந்தால்் அதுவபாதும் அ்வேல்் பார்க்க!
ஈங்குள்ு் தமிழர்வநெறி் அவேர்க்வகன்ன் வதரிந்திருக்கும? இதுவு் மைன்றி,
மைாங்காட்டுச்் வசவிடைவனதிர்் வேடகட்ட் ஊமடமையடர் டவேத்த் டதப்வபால்

தங்கற்ற் தமிழறியான்் வசந்தமிழ்நொட்் டை்வேலின்வமைற்் வசல்ல் லாவமைா? 40
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9. புலவேர்் ( 1 )

தமிழ்ப்புலவேர்் ஒன்றபடும் நென்னாவு் தமிழர்க்குப்் வபான்னா் ுாகும!
தமிழ்ப்வபருநூல்் ஒன்வறமம் ஒற்றடமைடயத்் தடடைவசயயக்் கெணடை் துெணவடைா?
தமிழ்ப்புலவேர்் தமைக்குள்வு் மைாறபட்டை் தன்டமையினால்் இந்நொள்் மைட்டும

தமிழ்ப்வபருநொ் டைடடைந்துள்ு் தடமையிடனத்் தமிழறிறர்் அறிக் லாவரா? 41

ஒல்காதவபரும் புகழ்த்வதால்் காப்பியமும, நென்னூ்ம் தமிழர்க்் வகல்லாம

நெல்கரிய் நென்டமைவயலாம் நெல்கனஎன்் றால்நொமும் நென்றி் வசால்வவோம.
வசல்பலநூற்் றாெணடுவசல் அ்விருநூல்் திருவேடயில்் புதிய் நூற்கள்

பல்காவவேல்் இருநூற்கும் பழிவய!நெம் புலவேர்க்கும் பழிவய் யன்வறா? 42

தனித்தியங்கத்் தக்கவதனத்் தமிழ்பற்றித்் தமிழ்ப்புலவேர்் சாற்ற் கன்றார்.
இனித்திடுமஅ்் விருநூலில்் வேடைவமைாழிஏன்? வேடைஎழத்துக்் வகாழங்கு் தான்ஏன்?
தனித்தமிழில்் இந்நொட்டுத்் தக்கபுதுக்் காப்பியம,நென்் னூல்இ் யற்ற

நிடனப்பாவரல்் நெமபுலவேர்் நிலவோவவோ் ஆயிரமநூல்் தமிழ் கத்வத. 43 

முதுடமைவபற் சமையவமைமம் குர்நிலத்தில்் நெட்டைதமிழ்ப்் வபருநூல்் எல்லாம
இதுவேடரக்கும் என்னபயன்் தந்தவதன் எெண்ணடகயில்் நொன்கு் வகாடப்

வபாதுவோன் தமிழரிவல் வபான்னான் தமிழ்வவேறத்தார்் வபருமபா் வலாராம!
புதுநூற்கள்் புதுக்கருத்தால்் வபாதுவேடகயால்் தரவவேெணடும் புலவே் வரல்லாம. 44

வசாற்றக்வகன்் வறாறபுலவேர்் தமிழ்எதிர்ப்பார்் அடவீழ்வோர்! வதாடகயாம் வசல்வேப்
வபற்றக்வகன்் வறாருபுலவேர்் சா்ஸதிரமும் தமிழ்என்வற் வபசி் நிற்பார்!
வநெற்றச்வசன்் றார்வநெறிவய் நொமவசல்வவோம் எனஒருவேர்் நிகழ்த்தா் நிற்பார்!
காற்றிற்வபாம் பதராகக்் காட்சியளிக்் கன்றார்கள்் புலவேர்் சில்வலார்! 45
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10. புலவேர்் ( 2 )

சீவேல்லபர்் திருவேள்் ுளவேரானார்் என்வறாருவேர்் வசப்ப் ்ற்றார்!
நொவேன்டமை் என்பதுவும் வசந்தமிடழ் நெலிப்பதற்வகா? நொணி் லாவரா?
பாவேளிக்கும் சுடவேமுழதும் பருகவிட்டை் தா்யடரக்கும் ஒருவேர்் வசால்வோர்,
வகாடவேயிட்டை் கமபனது் வசய்யலிவல் முக்கா்ம் வகாணல்் என்வற! 46

கமபனார்் பதிவனாரா் யிரமபாட்டல்் முக்கா்ம் கழித்துப்் வபாட்டு
நெமபினால்் நெமபுங்கள்் இடவேதாமகம் பன்வசய்யள்் எனஅச்் சிட்டு் 
வவேமபுமைா் றளிக்டகயி்ம் வமைவோத் வசயல்இதடனச்் வசயய் இந்தக்

வகாமபன்யார்் எனக்வகட்க் ஆளில்டலயா் புலவேர்் கூட்டைந்் தன்னில்? 47

'வோட்டைடைங்கெண' 'கற்றடர'டய் வோள்த்தடைங்கெண் கல்த்தடரஎன்் வறழதி் முன்டனப்
பாட்டனிவல் வபருமபிடழடயப்் பல்குவிப்பா் மக்குமைணிப்் பெணட் தர்கள்

சாட்டடைவகாடுத்் தறிக்டகவிடைத்் தாள்ஒன்றம் அற்றதுவவோ! தமைக்குச்் வசாற
வபாட்டடுவோர்் ஒப்புகலார்் எமங்கருத்வதா் மைானமைற்ற் வபாக்குத்் தாவனா! 48

வேடைவமைாழி்யம் வதரி்யமஎனப்் வபாயகூறி் வேடைவமைாழிக்கு் வோயப்பும் நெல்க
வேடைவமைாழியா் டனக்வகாெணடு் வமைாழிவபயர்த்து் வேருவோர்க்கு் வேெணடை் மிழ்ச்சீர்

வகடுவேதிவல் கவேடலயில்டல. ஆரியடர் ஆதரித்துக்் கடைப்ப் வதான்வற
நெடடைமுடறயில்் நெலன்விடுக்கும் என்மவமைாரு் மைடைடமையிடன் நெசுக்க் வவேெணடும. 49

அரசினரின்் வமைாழியாக, அரசியலார்் வமைாழியாக, அரசியல்் சார்
வேரிடச்யற் சட்டைமைன்றின்் வமைாழியாக, டவேயமஅறி் வமைாழிய் தாகத்
திருமைலிந்த் தமிழ்வமைாழிதான்் ஆகுமவேடக் நெமபுலவேர்் வசர்ந்து் வதாெணடு

புரிகஎன் வவேெணடுகன்வறாம் வபாழிகஎன் வவேெணடுகன்வறாம் வபான்மை் டழதான்! 50
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11. குடுமபத்தார்

அன்டனதந்த் பால்் ஒழகும் குழந்டதவோய் வதன்் ஒழக் அமமைா் என்ற

வசான்னதுவும் தமிழன்வறா! அக்குழந்டத் வசவியினிவல் வதாயந்த் தான
வபான்வமைாழி்யம் தமிழன்வறா! புதிதுபுதி் தாயக்கெணடை் வபாருளி் வனாடு
மின்னியதும் தமிழன்வறா! விடுயாட்டுக்் களிப்வபச்சும் தமிவழ் யன்வறா! 51

வோனத்து் வவேெணணிலவும் டவேயத்தின்் ஓவியமும் தரும் வியப்டபத்

வதவனாக்கப்் வபாழிந்ததுவும் தமிழன்வறா! வதருவி்ற் மைக்கள்் தந்த
ஊமமக்குள்் உணர்வவே்யம் தமிழன்வறா! வவேளிவய்யம் உள்ுத்் துள்ுளம
தான்நெத்தும் அடனத்துவமை் காட்சிதரும் வோயிவலலாம் தமிவழயன்வறா! 52

திருமிக்க் தமிழகத்தின்் குடுமபத்தர்! இல்லறத்தர்! வசந்த் மிழ்க்வக
வேருமிக்க் தடமையிடன் எதிர்த்திடுவீர்் வநெஞ்சா்ம் வோயவமைய் யா்ம!
வபாருள்மிக்க் தமிழ்வமைாழிக்குப்் புரிந்திடுவீர்் நெற்வறாெணடு; புரியீ் ராயின்,
இருள்மிக்க் தாகவிடும் தமிழ்நொடும் தமிழர்களின்் இனிய் வோழ்வும! 53

காக்டக் 'கா' என்றதடனக்் காப்பாற்றச்் வசால்்ம!ஒரு் கருமு் கல்தான்,
வநொக்கவய் 'கடைமைடைா' என்வறதன்் கடைமடரக்கும! நுெணகெண் கள்டு
வோயக்குமவேடக் 'அக்கா' என்் றடழத்ததனால்் வேஞ்சத்துப்் ் டன் 'றாம் றாம'
காக்கன்வறாம் எனச்வசால்லக்் கழடதஅடத் 'ஏ' என்ற் கடந்து் கூறம. 54

'கூ' எனவவே் டவேயத்தின்் வபருடரத்துக்் குயில்் கூவும. 'வோழ்் வோழ்' என்ற
நொவினிக்க் நொயவோழ்த்தும. நெற்வசவேல்் 'வகா' என்ற் வவேந்தன்் வபடரப்
பாவிடசத்தாற்் வபாலிடசக்க, வேருமகாற்வறா் 'ஆம' என்ற் பழிச்சும! இங்கு
யாவிமவமை் தமிழல்லால்் இயற்டகதரும் வமைாழிவவேவறான்் றில்டல் யன்வறா? 55
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12. வகாயிலார்

உயிர்வபான்ற் உங்கள்தமிழ்் கடைவுுளக்வக் உவேப்பாதல்் இல்டல் வபா்ம!
உயிர்வபான்ற் உங்கள்தமிழ்் உடரத்தக்கால்் கடைவுுடத் ஒப்பார்் வபா்ம!
பயிரழிக்கும் விட்டவலனத்் தமிழ்வமைாழிடயப்் படுத்தவேந்த் வேடைமை் டறதான்

வசயிர்தர் வோழ்த்துதற்கும் வதடவேயிடனச்் வசால்்தற்கும் உதவும் வபா்ம! 56

மைடகட்டக்் வகாயிலிவல் வமை்டடைடய் இடுப்பினிவல் வேரிந்து் கட்டப்
வபாடகட்ட் இல்லாது் ் சியிரு் டககட்டப்் பார்ப்பா் மக்குப்
படகட்டத்் தமிழவரனப்் படக்கட்டன்் கீழ்நின்ற் தமிழ்மைா் னத்டத

வேடகட்ட் அவேன்வேடைவசால்் மைெணணாங்கட்் டக்குவேப்பீர்் 'மைந்த்ரம' என்வற. 57

காற்வசருப்டபப்் பிறவனாருவேன்் கழிவிடைத்தில்் தள்ளிடமம் வபாறாத் உள்ும,
வமைற்படுத்தும் எவேற்றிமக்கும் வமைற்பட்டை் தன்வமைாழிடயத்் தமிடழத்் தவயார்

வபாற்றவேதற்் குரியவதாரு் வபாதுவினின்ற் நக்கடவேத்தால்் வபாறப்ப் துெணவடைா?
வவேற்றவேரின்் வேடைவமைாழிடய் வவேரறப்பீர்் வகாயிலிவல் வமைவி் டைாவமை. 58

வசாற்வகாவின்் நெற்வபாற்றித்் திருஅகவேல்் வசந்தமிழில்் இருக்கும் வபாது

கற்வகாயில்் உட்புறத்தில்் கால்டவேத்த் வத்வோற் சகத்ர் நொமைம!
வதற்வகாதும் வதவோரம் திருவோயநென்் வமைாழியான் வதனி் ருக்கச்

வசக்காடும் இடரச்சவலன் வவேதபா் ராயணவமைன்் திருக்வகா் யில்பால்? 59

திருப்படயில்் நின்றபட் வசந்தமிழில்் வபருமபடயார்் அருளிச்் வசயத

உருப்படடய் அப்படவய் ஊமரறி்யம் பட்யடரத்தால்் பட்யம் வநெஞ்சில்!
வதருப்படயிற்் கழடதவயனச்் வசல்்பட் யாகாத் வேடைவசாற்் கூச்சல்

வநெருப்படடய் எப்படவயா் வபாறத்திடமம் வநெர்ந்தபட் வபாருள்் கெணடவரா! 60
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13. அறத்தடலவேர்

அறத்தடலவேர்் வசயத்தக்க் அறமிந்நொள்் தமிழ்காத்தல்் அன்வறா? தங்கள்
நிறத்தியடல் நிடலநிறத்தித்் தமிழ்அழிக்க் நிடனப்பாரின்் வசயடல, நவிர்
மைறத்தலிமம் வகடுெணவடைா? மைடைத்தி்ற் வபருமவபாருடுச்் வசந்தமிழ், சீர்
வபறச்வசலவு் வசயதலிமம் வபறத்தக்க் வபருமவபற் பிறிது் முெணவடைா! 61

கல்லாரின்் வநெஞ்சத்வத் கடைவுள்நிலான்் என்மவமைாழி் கெணடு் ளவர
நில்லாத் கடைவுடுநர்் நிடலத்திருக்கும் படச்வசயயத்் தமிழர்் நொட்டல்

எல்லாரும் தமிழ்கற்க் என்வசயதர்? வசயநிடனத்தால்் இயலா் வதவயா?
வதால்டலவயலாம் வபாமைாற் தூயடமைவயலாம் ஆமைாற் வதாெணடு் வசயவீர்! 62

வசந்தமிழிற்் புதுப்புதுநூல்் விடுப்பதற்குச்் வசல்வேத்டதச்் வசலவு் வசயதால்

நெந்தமிழ்நொ் டுயராவதா! நெலிவவேல்லாம் தராவவோ! வபாருடு் அள்ளித்
தந்தாவர் முன்னாளில்் தமிழ்நொட்டைார்் உமமிடைத்தில். தடலடமை் வயற்ற
வேந்தவர் அரசியல்சீர்் வோயந்தாடர் வேசப்படுத்தி் வோழ்வே் தற்வகா? 63 

அறநிடலயக்் காப்புக்வக் அரசினர்கள்் அயலாடர் அடமைப்பர்! அன்வனார்
பிறவமைாழிக்குத்் துடணநின்றம் தமிழ்வமைாழியின்் பீடைழிக்கும் வசயல்் புரிந்தும,
சிறடமை்யற் வேடைவமைாழிக்குக்் கழகங்கள்் இங்கடமைத்தும் தடமை் வசயவோர்!
உறதி்யடைன்் தமிழவரலாம் ஒன்றபட்டைால்் எ்வவேதிர்ப்பும் ஒழிந்து் வபாகும! 64

நொட்ட்றம் அறநிடலயம் ஒ்வவோன்றம் நெற்றமிழ்க்கல்் லூரி் ஒன்றம,
வீட்ட்ற் கழகங்கள்் நொடலந்தும, வமைன்டமை்யறம் புலவேர்் கூடத்
தட்டுநூல்் வவேளியீடு் வசயநிடலயம் ஒன்றமைாயத்் தருவமைல்் நெமடமை

வோட்டவேரும் வேறடமைநிடல் மைாயக்கவேரும் தாழ்டமைநிடல் மைாயந்து் வபாவமை. 65
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14. விழா் நெடைத்துவவோர்

வதர்வேரும.பின்் பார்ப்பனர்கள்் வேரிடச்யறச்் வசங்டககள்் வகாத்த் வேெணணம,
நர்வேருங்கால்் கத்துகன்ற் வநெடுந்தவேடுக்் கூட்டைவமைனக்் கூச்ச் லிட்டு

வநெர்வேருவோர்் அன்னவேர்கள்் நிகழ்த்துவேதன்் வபாருவுன்ன? இனிடமை் உெணடைா?
ஊமர்வேருந்தும் படஇடதஏன்் விழாத்தடலவேர்் உடைன்வசர்த்தார்? ஒழிக்க் வவேெணடும! 66

பல்லிடசகள்் வநெர்முழங்கப்் பகல்வபா்ம் விுக்வகடுப்பக்் குதிடர, யாடன
நெல்லசிறப்் பளித்துவேர் நெடுவிவலாரு் வதவேடயாள்் ஆடை, மைக்கள்
எல்வலாரும் கயிறிழக்க் இயங்குவமைாரு் வதர்ர்தில்் ஆரி் யத்டதச்

வசால்லிடுவமைார்் வசாறிபிடத்த் பார்ப்பாடனக்் குந்தடவேத்தல்் தூயடமை் தாவனா! 67

விவோகசுப் முகூர்த்தவமைன் வவேளிப்படுத்தும் மைணஅடழப்பில்் வமைன்டமை் என்ன?
அவோள்இவோள்் என்றடரக்கும் பார்ப்பனரின்் அடவதாடைர்தல்் மைடைடமை் யன்வறா?
உவேடகவபறத்் தமிழர்மைணம் உயிர்வபறங்கால்் உயிரற்ற் வேடைவசாற்் கூச்சல்

கவேடலயிடன் ஆக்காவதா! மைணவிழவு் காெணபவேவர் கழற் வீவர! 68

மைானந்தான்் மைடறந்ததுவவோ? விழாத்தடலவீர், மைணவமைல்லாம் வேடைவசால்் லாவல
ஆனடவேயா் வசால்லிடுவீர்! அந்நொளில்் தமிழர்மைணம் தமிழ்ச்வசால்் லாவல
ஆனவதன் அறியீவரா? பார்ப்பான்வபாய் அடடவேத்த் வீட்ட் வலல்லாம
ஊமனந்தான்் அல்லாமைல்் உயர்வவேன்ன் கெணடுவிட்டர்் இந்நொள்் மைட்டும? 69

மைணமைக்கள்் தடமைத்தமிழர்் வோழ்கஎன் வோழ்த்துவமைாரு் வேெணடை் மிழ்க்வக

இடணயாகப்் பார்ப்பான்வசால்் வேடைவமைாழியா, தமிழர்வசவிக்் கன்பம் ஊமட்டும?
பணமிக்க் தடலவேர்கவு, பழிவயற்க் வவேெணடைாமநர்! திருமை் ணத்தில்
மைணமைக்கள், இல்லறத்டத் மைாத்தமிழில்் வதாடைங்கடுக, மைல்கும் இன்பம! 70
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15. கணக்காயர்

கழகத்தின்் கணக்காயர், தனிமுடறயிற்் கல்விதரும் கணக்கா் யர்கள்,
எழதவேல்ல் வபசவேல்ல் கல்லூரிக்் கணக்காயர், எவேரும, நொட்டன்
முழநெலத்தில்் வபாறப்புடைமம் முன்வனற்றக்் கருத்துடைமம் உடழப்பா் ராயின்

அழதிருக்கும் தமிழன்டன் சிரித்வதழவோள்; அவேள்மைக்கள்் அடடமை் தர்வோர்! 71

நெற்றமிழில்் தமிழகத்தில்் நெல்வலெணணம் இல்லாத் நெரிக்கூட்் டைத்டதக்

கற்றடவேக்க் அடமைப்பதிமம் கடநொடய் அடமைத்திடைலாம! அருடமை் யாகப்
வபற்வறடுத்த் மைக்கள்தடமைப்் வபருமபடகவேர்் பார்ப்பனர்பால்் அமப்வபாம் என்ற

வகாற்றவேர்க்குக்் கூறிடைவும் அவேர்ஒப்புக்் வகாெணடடைவும் வசயதல்் வவேெணடும. 72

இகழ்ச்சி்யரும் பார்ப்பனனாம் கணக்காயன், நெந்தமிழர்் இனத்துச்் வசடய
இகழ்கன்றான்! நெமமைவேர்முன்் வனறவேவரா! தமிழ்வமைாழிடய் வேடைவசால்் ்க்கு
மிகத்தாழ்ந்த் வதன்கன்றான்! வேடைவசாற்கு் மைகழ்கன்றான்! வகாடயவேன், தன்
வேகுப்பாடன் வியக்கன்றான்! விட்டுடவேத்தல்் மைாக்வகாடவத! எழச்சி் வவேெணடும! 73

வேடைவசால்இது் தமிழ்ச்வசால்இது் எனப்பிரித்துக்் காட்டடைவும் மைாட்டைான்! நெமவசய
வகடைஎதுவசய் திடைவவேெணடும் அடதச்வசயவோன்் கீழ்க்கெணணான்! வகாடய் பார்ப்பான்!
வநொடவதாறம் வேள்ர்ந்திடுமஇந்் வநொயதன்டன் நக்காது் தமிழர்் வோுா

விடுவேதுதான்் மிகக்வகாடது! குர்ந்வதழதல்் வவேெணடுமின்வற் வமைன்டமை் நொட்டைார்! 74

தமிழ்ப்புதுநூல்் ஆதரிப்பீர்! தமிழ்ப்பாட்டடை் ஆதரிப்பீர், தமிழர்க்் வகன்வற
அடமைந்துள்ு் கருத்திடனவய் ஆதரிப்பீர்! 'தமிழ்தான்எம் ஆவி' என்ற
நெடமைப்படகப்பார்் நெடுங்குமவேடக் நென்றடரப்பீர்் வவேன்றிமுர் வசங்கும் நவிர்

உமைக்குரியார்் பிறர்க்கடடமை் இல்டலவயன் உடரத்திடுவீர்் மைாணவேர்க்வக. 75
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16. மைாணவேர்

கற்கன்ற் இருபாரர்் ! தமிழ்நொட்டன்் கெணவணாப்பீர்் கனியி் ருக்க
நிற்கன்ற் வநெடுமைரத்தில்் காயகவேர் நிடனயாதர். மூது் ணர்வோல்
முற்கெணடை் எவேற்றிமக்கும் முதலான் நெந்தமிடழ் இகழ்த் லின்றிக்

கற்கெணடைாய் நிடனத்தின்பம் டகக்வகாெணடு் வோழ்ந்திடுவீர்் நென்வற் என்றம. 76

ஆங்கலத்டதக்் கற்டகயி்ம் அயல்வமைாழிடயக்் கற்டகயி்ம் எந்த் நொுளம

தங்கனிடயச்் வசந்தமிடழத்் வதன்னாட்டன்் வபான்வனட்டடை் உயிராயக்் வகாள்வீர்.
ஏங்கடவேக்கும் வேடைவமைாழிடய, இந்தியிடன் எதிர்த்திடுவீர்் அஞ்ச் வவேெணடைாம.
தங்குடடைய் பார்ப்பனரின்் ஆ்யதங்கள்் 'இந்தி' 'வேடை் வசால்' இரெணடும. 77

பார்ப்பான்பால்் படயாதர்; வசாற்குக்கீழ்ப்் படயாதர்; உமடமை் ஏயக்கப்
பார்ப்பான்;த் துறப்பார்ப்பான்் வகடுத்துவிடைப்் பார்ப்பான்் எப்் வபாதும் பார்ப்பான்.
ஆர்ப்பான்் நெம் நென்டமையிவல் ஆர்வேமிக் உள்ுவேன்வபால்! நெமப் வவேெணடைாம.
பார்ப்பானின்் டகடய் எதிர்் பார்ப்பாடன் வயபார்ப்பான்் தின்னப்் பார்ப்பான். 78

தமிழின்வபர்் வசால்லி் மிகு் தமிழரிடடைத்் தமிழ்நொட்டல்் வோழ்ந்திட்் டைா்ம

தமிழழித்துத்் தமிழர்தடமைத்் தடலதூக்கா் தழித்துவிடை் நிடனப்பான்் பார்ப்பான்.
அமுதாகப்் வபசிடுவோன்் அத்தடன்யம் நெஞ்வசன்க் நெமப் வவேெணடைாம

தமிழர்கடைன்் பார்ப்பாடனத்் தடரமைட்டைம் ஆக்குவேவத் என்ற் ணர்வீர். 79

தமிழரின்சீர்் தடனக்குடறத்துத்் தனியருவசால்் வசான்னா்ம் பார்ப்பான்் தன்டன

உமிழ்ந்திடுக! மைானத்டத் ஒருசிறிதும் இழக்காதர். தமிடழக்் காக்க
இடமையுவும் வசாமபின்றி் எவேமக்கும் அஞ்சாது் வதாெணடு் வசயவீர்.
சுடமைஉங்கள்் தடலர்தில்் துயர்வபாக்கல்் உங்கள்கடைன். தூயதின்் வோழ்க! 80
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17. பாடைகர்

நொ்யமவேயிற்் டறவேுர்க்கும; வோயச்வசாற்டறப்் வபரிவதன்ற் நொடை் லாவமைா?
வபாயஉங்கள்் வசந்தமிழின்் வபருடமையிடனப்் புடதப்பீவரா் பாடை் கர்காள்!
வதா்யந்வதன்் நிகர்தமிழாற்் பாடைாவமை் வத்ங்கடசடயச்் வசால்லிப்் பிச்டச

ஈ்யங்கள்் என்பீவரா? மைனிதடரப்வபால்் இருக்கன் றர்் என்ன் வோழ்வு! 81

வசந்தமிழில்் இடசப்பாடைல்் இல்டலவயனச்் வசப்புகன் றர்் மைான் மின்றி;
டபந்தமிழில்் இடசயின்வறல்் பாழ்ங்கணற்றில்் வீழ்ந்துயிடர் மைாயத்த் லன்றி

எந்தமிழில்் இடசயில்டல, எந்தாயக்வக் உடடையில்டல் என்ப் துெணவடைா?
உந்தமிடழ் அறிவீவரா் தமிழறிவும் உள்ுதுவவோ் உங்கட்் வகல்லாம? 82

வவேளியினிவல் வசால்வேவதனில்் உமநிடலடமை் வவேட்கக்வக் டைன்வறா? நவிர்
களிவபாலச்் வசால்வேதன்றித்் தமிழ்நூற்கள்் ஆராயந்து் கழித்திட்் டவரா?
புளிஎன்றால்் புலிஎன்வற் உச்சரிக்கும் புலியீவர் புுளக் வவேெணடைாம

துளியறிவும் தமிழ்வமைாழியில்் உள்ுதுவவோ் பாடைகர்க்குச்் வசால்வீர்் வமையயாய! 83

தமிழ்மைகுாயப்் பிறந்தவேுளம் தமிழ்ப்படகவேன்் தடனப்புணர்ந்து் தமிழ்பா் டைாமைல்

சுமைக்கரிய் தூற்றதடலச்் சுமைப்பதுவும் நென்வறவயா? பார்ப்ப் னத்தி,
நெமைக்குரிய் தமிழ்காக்க் ஒப்பாடமை் நென்றறி்யம் இந்த் நொடு!
தமிழ்நொட்டுப்் பாடைகவர! தமிழ்பாடத்் தமிழ்மைானம் காப்பீர்் நென்வற. 84

தமிழ்வமைாழியில்் தமிழ்ப்பாடைல்் மிகவுெணடு, தமிழ்க்கவிறர்் பல்வலார்் உள்ுார்.
உடமைத்தாழ்வு் படுத்தாதர்் பார்ப்பான்வசால்் வகட்டைபட் உயிர்வோ் ழாதர்!
உடமைவிலக்கப்் பணக்காரன்் உடைன்வசர்ந்து் நெலமவகாள்ுளம் உுவேன்் பார்ப்பான்!
சிமிழ்க்காமைல்் விழித்திடுங்கள்் பார்ப்பாடன் நெமபாதர்் திறடமை் வகாள்வீர்! 85
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18. கூத்தர்

வோயப்பாட்டுப்் பாடடுவவோர்் வபருமபாவலார்் வேெணடைமிழ்க்குத்் தடமை் வசயதார்!
வபாயப்பாரீர்் படைக்காட்சி! வபாயப்பாரீர்் நொடைகங்கள்! வபான்வபால்் மிக்க
வோயப்பாகத்் தமிழ்ஒன்வற் வபசுகன்றார்் பாடுகன்றார்் வோழ்க் அன்னார்!
தாயப்பாலில்் நெஞ்வசனவவே் தமிழில்வேடை் வமைாழிவசர்த்தார்! தவிர்தல்் வவேெணடும! 86

தமிழ்ப்புலவேர்் தனித்தமிழில்் நொடைகங்கள்் படைக்கடதகள்் எழத் வவேெணடும.
தமிழ்ப்படகவேர்் பார்ப்பனர்கள்் நொடைகத்தில்் படைக்கடதடயத்் தமிழர்் எல்லாம

இடமைப்வபாதும் பார்த்திடுதல்் இனிவயமம் நக்கடுதல்் வவேெணடும. யாவும
அடமைப்பாமம் வசந்தமிழன்் அடதக்காெணபா் மந்தமிழன்் ஆதல்் வவேெணடும. 87

ஆடுகன்ற் வமைல்லியலாள்் அங்டகயிடனக்் காட்டுவேது் வபாருள்் குறித்வத

நொடடுமஅப்் வபாருள்குறிக்கும் வசால்தமிழாய் இருப்பதுதான்் நென்றா? அன்றித்
வதடடமம் வபாருள்வதான்றாத்் வத்ங்குவேடை் வசால்லாதல்் நென்றா? பின்னால்
பாடுகன்றார்் நெட்டுவேனார்் டபந்தமிழா? பிறவமைாழியா? எதுநென்் றாகும? 88

கூத்தர்பலர்் தமைக்குள்ு் தமிழ்ப்வபடர் நக்கவிட்டுக்் வகாள்டக் விட்டுச்

சாத்திக்வகாள்் கன்றார்கள்் வேடைவமைாழிப்வபர்! இந்திப்வபர்! அவேற்றி் வலல்லாம
வோயத்திருக்கும் தாழ்வேறியார்் புதிவதன்றால்் நெஞ்சிடன்யம் மைகழ்ந்துெண் பாவரா?
தாயத்திருநொ் டுயர்வவேயதும் நொள்எந்நொள்? தமிழயரும் நொள்எந்் நொவுா? 89

என்னருடமைத்் தமிழ்நொட்டடை் எழிற்றமிழால்் நுகவரவனா? வசவியில்் யாெணடும
கன்னல்நிகர்் தமிழிடசவய் வகவுவனா? கெணவணதிரில்் காெணப் வவேல்லாம
தன்வனரில்் லாததமிழ்த்் தனிவமைாழியாயக்் காவணவனா? இ்டவே் யத்தில்
முன்வனறம் வமைாழிகளிவல் தமிழ்வமைாழி்யம் ஒன்வறனவவே் வமைாழிவய் வனாநொன்! 90
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19. பாட்டயற்றவவோர்

தமிழிடசப்பாட்் டயற்றபவேர்் தமிழர்குாய் இருந்தால்தான்் தமிழ்த்வதன்் பாங்கல்

அடமைவுவபறம. பார்ப்பனமம் தமிழறிவுக்் கயலாமம் அடமைக்கும் பாடைல்,
அமுவதாத்த் தமிழின்வமைல்் எட்டடய்யம் வவேமபிடன்யம் அடரத்துப்் ் சித்

தமிழர்க்வக் தமிழ்என்றால்் தனிக்கசப்வபன்் றாக்கவிடும் தாமம் சாகும! 91

மைனவமைஈ் சனின்நொமைம் வோழ்த்துவோய் எமமவவேத் நொயகன்் தன்
இனிதான் பாடைடலப்வபால்் திருடுவேதற்் கல்டலவயனில்் இங்வகார்் பார்ப்பான்

தனதாயஒன்் றடரப்பான்.அத்் தமிழ்ப்பாட்டல்் தமிழெணவடைா? எள்ளின்் மூக்கத்
தடனயிருப்பின்் இரவுதடன் 'ரா' என்வற் சாற்றியிருப்் பான்அப்் பாட்டல்! 92

வசந்தமிழில்் அன்புடடையார்் சிலபார்ப்பார்் இருந்தா்ம் அவேடர, மைற்றச்
வசந்தழற்பார்ப்் பார்வகடுக்கப்் பார்ப்பார்் இத்தமிழ்வோழப்் பாரார்் அன்வறா!
அந்தமிழால்் உடைல்வேுர்ப்பார்் ஆரியந்தான்் தமைவதன்பார், ஆரி் யத்தில்
இந்தவேரி் என்னஎனில்் யாமஅறிவயாம் எமபாட்டைன்் அறிந்தான்் என்பார்! 93

மைடறஅறியார்் எனிமமஅவேர்் மைடறயவேராம் என்றடரப்பார்! இலக்க் ணத்தின்் 
துடறயறியார்் எனிமமஅவேர்் தூயதமிழ்் எழத்தாுர்் என்ற் வசால்வோர்!
குடற்யடடையார்் எனிமமஅவேர்் குதித்திடுவோர்் யாமவமைவலார்் கூட்டைம் என்வற!
அடற்யமிடவே் வபருந்தமிழர்் ஆழ்ந்தவநெடுந்் தூக்கத்தின்் பயவன் அன்வறா! 94

இயற்டகஎழில்் என்வனன்ன? இனியதமிழ்் நொட்டன்சீர்் என்ன? மைற்றம
வசயற்கரிய் நெந்தமிழர்் என்வனன்ன் வசயதார்கள்? வசந்தமிழ்க்் காம
முயற்சிஎடவே? நொட்டற்கு் முடப்பவதன்ன? இடவேயடனத்தும் தனித்த் டமைந்த
வியத்தகுவசந்் தமிழாவல் வவேல்லத்துத்் வதன்் பாங்கல்் பாடைல்் வவேெணடும. 95
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20. வசாற்வபாழிவோுர்

மைற்வபார்க்வக் அஞ்சிடுவவோம் ஆயிமமயாம் வேன்டமைமிகு் தமிழர்் நொட்டல்
வசாற்வபாருக்் கஞ்சுகவலாம் என்றாராம் ஒருமுதியார்் அவேர்க்குச்் வசால்வவேன்
கற்வபாரின்் பகுத்தறிடவேக்் கவிழ்க்கன்ற் ஒழக்கமிலாக்் கடதடயத்் தாங்க

நிற்பாரும் நிற்பாவரா் நின்றா்ம் வீழாவரா் வநெடுங்் காலின்றி? 96

சமையவமைமம் சூடுயிவல் தமிழ்நெட்டைால்் முடுயாவதன்் றறிந்தி் ருந்தும
சமையநூல்் அல்லாது் வேழியறியாத்் தமிழ்ப்புலவேர்் சமையம் வபசித்

தமிழ்அழிப்பார்் எனிமமஅவேர்் தமிழ்வேுர்ப்வபாம் என்றடரத்துத்் தடமை் வியப்பார்.
தமிழ்வேுர்ச்சி் தடடைப்பட்டைால்் தமவேுர்ச்சி் உெணவடைன்றம் நிடனப்பார்் சில்வலார்! 97

பணமைமப்பி் வோரீர்எனில்் பயணமுறம் தமிழ்ப்புலவேர்் ஊமரில்் வேந்து

வமைாணவமைாவணனக்் கடைவுுரின்் முச்வசயலில், வபாயப்வபச்சில்் முழக் டவேப்பார்
கணகவணனத்் தமிழ்க்கல்வி் கட்டைாயம் வசயத்தக்க் கருத்தும் வசால்லார்

தணியாத் சமையவமைாடு் சாதிவயமம் தயில்வநெயடயச்் சாயத்துச்் வசல்வோர். 98

வமைாழியழிப்பான்் தடனப்பற்றி் ஒருவமைாழி்யம் வமைாழிவேதில்டல் வமைாழிந்தால்் பார்ப்பான்
விழிவநொகும் எனநெடுங்க் வவேெண்ணற்றப்் பதிகத்டத் விரித்துச்் வசால்லிப்
பழியாகத்் தன்தாடயப்் புணர்ந்தாடனச்் சிவேன்உவேந்த் பாங்கும் கூறி

ஒழிவோர்கள். தமிழ்வமைாழிடய் ஒழிப்பாடர் ஒழிப்பதன்முன்் ஒழியா் தின்னல்! 99

உலகுக்குத்் தமிழ்வமைாழியின்் உயர்வுதடனக்் காட்டுவேது் வசாற்் வபருக்காம!
கலகத்டதச்் சமையத்டதக்் கழறவேடதக்் காதா்ம் வகட்க் வவேெணடைாம.
சிலகற்றார்் பலகற்க் விருமபுமவேடக் வசயல்வவேெணடும! கல்லார்் ஓடத்
தடல்யடடைத்துக்் வகாுவவேெணடும! தன்னலம் இல்லார்் வசால்லால்் எல்லாம் எயதும! 100
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21. ஏவடைழதுவவோர்் ( 1 )

பார்ப்பனர்கள்் ஏவடைழதும் பாழ்நிடலடமை் வபாகுமைட்டும் டபந்த் மிழ்க்வகா
சீர்ப்வபரிய் நொட்டமக்வகா் சிறிவதமம் நென்டமையில்டல் திருடை் ரின்பால்் 

ஊமர்ப்பணத்டத் ஒப்படடைத்தல்் சரியாவமைா? வசயதித்தாள்் உடடையா் ரன்வறா் 
ஊமர்ப்வபருடமை் காப்பவேர்கள்் அ·தில்லார்் ஏதிருந்தும் ஒன்ற் மில்லார்! 101

ஆங்கலத்தில்் புலவேவரனில்் அரசினரின்் அ்வேலிவல் அமைர்ந்தி் ருப்பார்!
பாங்குருவசந்் தமிழ்ப்புலடமை் படடைத்தாவரல்் பள்ளியிவல் அமைர்ந்தி் ருப்பார்! 
தங்குற்ற் இடசப்புலடமை் சிறிதிருந்தால்் படைத்வதாழிலில்் வசர்ந்தி் ருப்பார்!
ஈங்கவேற்றில்் ஏதுமிலார்் தமிழினிவல் ஏவடைழதிப்் பிடழக்க் வேந்தார். 102

ஓவியத்தின்் மைதிப்புடர்யம் உயர்கவியின்் மைதிப்புடர்யம் இடசயின்் வேல்லார்
நொவி்ற் பாடைல்களின்் நெயமப்ற்றி் மைதிப்புடர்யம் உடர் நெடடைக்கு

வமைவுகன்ற் மைதிப்புடர்யம் கூத்தர்களின்் மைதிப்புடர்யம் விள்வோர். நொங்கள்
யாவுமஅறிந்் வதாமஎன்பார். வபருமபாவலார்் பிடழயின்றி் எழதல்் இல்லார். 103

ஊமர்திருடும் பார்ப்பாமம் உயர்வுடடையான்் எனக்குறிப்பார். திரவிடைர்் வகாள்் 
சீர்குறித்துச்் சீறிடுவோர்் சிறடமை்யற் வேடரந்திடுவோர்் வசய்யந்் வதாெணடு

பார்திருத்த் என்றிடுவோர்் பழடமைக்கு் வமைருகடுவோர். நொட்டுக்் கான
சீர்திருத்தம் என்றாவலா் சிறநெரிவபால்் சூழ்ச்சியிடனச்் வசயவோர்் நொுளம! 104

நெடுநிடலடமை் இருப்பதில்டல் நெல்வலாழக்கம் சிறிதுமிடல் தமிடழ் மைாயக்கும
வகடுநிடனப்வப் மிகவுடடையார்் கீழ்டமையிவல் உடைல்வேுர்ப்பார்் வபாருள்் படடைத்வதான்
அடநெத்த் நொ்ணகலார்் அறவமைான்றம் கூறகலார்் ஏடழ் வயாரின்

மைடபறிக்கும் திறமுடடையார்் மைறந்வதமம் திரவிடைடர் மைதித்தல்் இல்லார்! 105
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22. ஏவடைழதுவவோர்் ( 2 )

இலக்கணமும் இலக்கயமும் வதரியாதான்் ஏவடைழதல்் வகடு் நெல்கும.
தடலக்கடணயில்் வநெருப்பிட்டுத்் தடலடவேத்துத்் துயில்வேதுவபால்் படகவே் டனப்வபாய

நிடலப்புற்ற் தமிழ்ஏட்டன்் ஆசிரிய் னாக்குவேது் நங்க் வவேெணடும.
கடலப்பெணபும் உயர்நிடனப்பும் உடடையவேவர் ஏவடைழதும் கணக்காயர்கள்! 106

தன்னினத்தான்் வவேறினத்தான்் தன்படகவேன்் தன்நெெணபன்் எவேனா் னா்ம

அன்னவேனின்் அறஞ்வசயடலப்் பாராட்டு் வவோன்வசயதி் அறிவிப்் வபானாம!
சின்னப்பிடழ் ஏவடைழதும் கணக்காயன்் வசயதிடமம் திருநொட்் டைார்பால்

மைன்னிவிடும. ஆதலினால்் ஏவடைழதும் வோழ்க்டகயிவல் விழிப்பு் வவேெணடும! 107

ஏற்றமுறச்் வசயவேதுவும் மைாற்றமுற் டவேப்பதுவும் ஏவடை் யாகும!
வதாற்றபுது் நிடல்யணர்ந்து் வதான்றாத் வேழிகூறித்் துடண் புரிந்து
வசற்றி்யர்் தாமைடரவபால்் திருநொட்டன்் உுங்கவேர்ந்து் தந்த் மிழ்த்வதாெண

டைாற்றந்தாள்் அங்கங்வக் அழகழகாய் அறிறர்குால்் அடமைத்தல்் வவேெணடும! 108

வதாெணடைர்படடை் ஒன்றடமைத்துத்் தமிழ்எதிர்ப்வபார்் வதாடைர்ந்வதழதும் ஏட்டடை் வயல்லாம் 

கெணடைறிந்தபட் அவேற்டற் மைக்கவுலாம் மைறக்குமவேணம் கழற் வவேெணடும.
வேெணடுவதாடைர்் மைலர்வபாவல் மைக்கள்வதாடைர்் ஏடுபல் வதான்றம் வேெணணம

மைெணடுவதாடக் திரட்ட,அடத் ஏவடைழத் வேல்லார்பால்் நெல்க் வவேெணடும! 109

ஆங்கலத்துச்் வசயதித்தாள்் அந்தமிழின்் சீர்காக்க் எழதல்் வவேெணடும.
தங்கற்ற் திரவிடைநென்் வமைாழிகளிவல் பலதாள்கள்் எழதல்் வவேெணடும.
ஓங்கடைநொம் உயர்முடறயில்் நொவடைாறம் கழடமைவதாறம் திங்கள்் வதாறம

மைாங்காட்டுக்் குயிலினமவபால்் பறந்திடைவவேெண் டுமதமிழ்த்தாள்் வேெணணம் பாட! 110
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23. வபருஞ்வசல்வேர்

வகாயில்பல் கட்டுகன் றர்் குுங்கள்பல் வவேட்டுகன் றர்் வகாடடை் நொளில்

வோயி்ற் நர்ப்பந்தல்் மைாடுரிஞ்ச் வநெடுந்தறிகள்் வோயப்பச்் வசயதர்.
தாயிமமபன்் மைடைங்கான் அன்வபாடு் மைக்கள்நெலம் தாவுகன் றர்.
ஆயிமமநெம் தமிழ்நொட்டல்் வசயத்தக்க் தின்னவதன் அறிக் ரவர. 111

தமிழயர்ந்தால்் தமிழ்நொடு் தாமயரும, அறிவுயரும் அறமும் ஓங்கும.
இமையமைடல் வபா்யர்ந்த் ஒருநொடும் தன்வமைாழியில்் தாழ்ந்தால்் வீழம.
தமிழக்குப்் வபாருள்வகாடுங்கள்் தமிழறிறர்் கழகங்கள்் நிறவி் டுங்கள்.
தமிழ்ப்பள்ளி் கல்லூரி் தமிழ்ஏடு் பலப்பலவும் நிடலப்பச்் வசயவீர்! 112

வநெர்டமையின்றிப்் பிறர்வபாருளில்் தமவபயரால்் கல்லூரி் நிறவிப்் வபெணடணச்
சீர்வகடுத்தும் மைடறவேழியாயச்் வசல்வேத்டத் மிகவேடுத்தும் குட் வகடுத்தும
பார்அறியத்் தாமஅடடைந்த் பழியடனத்தும் மைடறவேதற்குப்் பார்ப்பான்் காலில்

வவேர்அறந்த் வநெடுமைரமவபால்் வீழ்ந்துமஅவேன்் விட்டைதுவவே் வேழியாம் என்றம் 113

அறத்துக்கு் நிறவியடத் வேருவோயக்வகன்் றாக்குவேதில்் அறிவு் வபற்ற
மைறப்பார்ப்பான்் வசந்தமிழ்் மைாணவேடரக்் வகடுத்தா்ம் எதற்குவமை் வோய
திறக்காமைல்் தாமிருந்தும் வசந்தமிழ்க்குப்் பாடுபடைல்் வபால்் நெடத்தும

சிறப்பார்வபால்் இல்லாது் வசந்தமிழ்க்கு் வமைய்யுத்தால்் வசல்வேம் ஈக. 114

சிங்கங்கள்் வோழ்காட்டல்் சிறநெரிநொய் குரங்வகெணகு் சிறத்டத் யாவும
தங்கவநெடுங்் கூச்சலிடும் தன்டமைவபால்் தமிழ்நொட்டல்் தமிவழ் யன்றி
அங்கங்வக் அவேரவேர்கள்் தமவமைாழிக்கும் பிறவமைாழிக்கும் ஆக்கம் வதட

மைங்காத் வசந்தமிடழ் மைங்குமவேடக் வசயவேதற்கு் வேழக்கும் வசால்வோர். 115
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24. மைற்றம் பலர்

அச்சகத்துத்் தமிழர்க்வகா் அருந்தமிழில்் அன்பிருந்தால்் அச்சி் யற்றம

எச்சிறிய் அறிக்டகயி்ம் நூற்களி்ம, எதிர்வமைாழிடய் உடடையவேர்் நக்
கச்வசால்ல் லாமைன்வறா? எெணஎல்லாம் தமிழினிவல் உெணவடைா் என்றால்
வமைச்சுகன்ற் ஆங்கலஎெண் அல்லாது் வவேறில்டல் என்கன்் றாவர! 116

கடலச்வசால்லாக்் கத்தாவர் கல்வியினால்் நர்வபற்ற் அறிடவே் வயல்லாம

தடலச்சரக்காம் தமிழ்ச்சரக்டகத்் தடலகவிழ் டவேப்பதற்வகா் விற்கன்்  றர்கள்?
மைடலச்சறக்கல்் இருக்கன் றர்் மைாத்தமிழர்் கெணதிறந்து் வோழ்வுக்் வகல்லாம

நிடலச்சரக்டகக்் கெணடுவகாெணடைார்் வநெடுநொளின்் விடுயாட்டடை் நிறத்த் வவேெணடும. 117

அரசினரும் வபரியநிடல் அடடைந்தவேரும் அறிந்திடுக! மைக்கள்் வநெஞ்சில்
முரசிருந்து் முழங்கற்றத்் தமிழ்வோழ்க! தமிழ்வவேல்க! என்வற் முன்னாள்
அரசிருந்த் தமிழன்டன் ஆட்சியிவல் சூழ்ச்சிவச்யம் ஆட்கள்் யாரும

எரிசருகு!தமிழரிடடை் எழச்சி்யறம் தமிழார்வேம் வகாழத்த் த!த!! 118

கடைவுள்வவேறி் சமையவவேறி் கன்னல்நிகர்் தமிழக்கு் வநொய் வநொய் வநொவய!
இடடைவேந்த் சாதிவயமம் இடைர்ஒழிந்தால்் ஆள்பவேள்நெம் தாய் தாய் தாவய!
கடைல்வபா்ம் எழக!கடைல்் முழக்கமவபால்் கழறிடுக் தமிழ்வோழ்் வகன்ற!
வகடைல்எங்வக் தமிழின்நெலம் அங்வகல்லாம் தடலயிட்டுக்் குர்ச்சி் வசயக! 119

விழிப்வபாவர் நிடலகாெணபார்் விடதப்வபாவர் அறத்திடுவோர்் கடுகாெண் வடைாறம

அழிப்வபாவர் அறஞ்வசயவோர்் அறிந்வதாவர் உயர்ந்திடுவோர்! ஆதல்் ஆர்வேம
வசழிப்வபாவர,இடுறர்கவு, வதன்னாட்டுச்் சிங்கங்காள்! எழக! நெமதாய
வமைாழிப்வபாவர் வவேெணடுவேது் வதாடைக்கஞ்வசய் வீர்வவேல்வீர்் வமைாழிப்வபார்் வவேல்க! 120

---------------
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